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ل یهت دوطرفهه بهین بیمهه و جههن یشههدن بهرای کشهورهنی مههنل ی و
ا دو ی ،رابطه ل یت یکطرفه از سهمت جههن یشهدن بهه بیمهه بهرای
کشورهنی ایران ،ترکیه و بهنگددش و بهود رابطهه ل یهت بهین بیمهه و
جهن یشدن برای کشورهنی یجریهه ،مصهر و پنکسهتنن اسهت .بهر ایهن
اسنس ،میتوان گفت که جهت رابطه ل یت بین بیمه و جهن یشد ی در
بین کشورهنی مخت ف گروه  D8بسته به شرای خن حهنکم بهر آ ههن،
یکسنن یست.
واژگان کلیدی :بیمه ،جهن یشدن ،بهوت اسهتراپ ،کشهورهنی گهروه ،D8

لدم تجن س و وابستگی مقطعی.

طبقهبندی .C22 , C23, R11 :JEL

 .1مقدمه

بیمه هتنهن بنلث تسهی معنمدت اقتصندی بی شمنری از طریق ا تقنل ریسک و پرداخت
غرامت می شود ،ب که به لنوان یکهی از مؤسسهنت مهنلی غیربهن کی در بیشهتر کشهورهنی
جهنن قش مهمی را در توسعه منلی ایفن میکند 1.قش صنعت بیمه در توسعه بنزارههنی
منلی به سه صورت ظنهر می شود :ابتدا تأثیری که این صنعت میتوا د بر بنزارهنی دیگهر
منلی المنل کند که معموالً به صورت یک پشتیبنن برای کهنهش ریسهک سهرمنیهگهااری
به کنر می رود؛ دومین قش آن ،گرد آوری و تجهیه منهنب مهنلی بهن اسهتفنده از لم یهنت
بیمه گیری است که برای سرمنیه گااری غیرمستقیم و یهن مسهتقیم بهه کهنر مهی رود و در
هنیت ،سرمنیه گااری مستقیم صنعت در فعنلیت هنی اقتصندی کشور ،مهم ترین قش آن
محسوب میشود؛ شرکتهنی بیمه وجوه بیمهگهااران را کهه بههصهورت ذخهنیر فنهی در
اختینر دار د ،بهلنوان دارایی سودآور بهکنر گرفتهه و در فعنلیهتههنی مننسهب اقتصهندی
سرمنیهگااری میکنند .در دو دهه گاشته فعنلیت جهن ی بنزار بیمه (بهویژه در بنزارههنی
درحنلظهور) ،رشد ف آینده و سهریعی را داشهته اسهت .ایهن پدیهده بهن توجهه بهه رو هد
آزادسنزی منلی و ادغنم ،این پرسش را مطرح می کند کهه آیهن جههن ی شهدن بهه افه ایش
فعنلیت بیمه کمک مهیکنهد؟ یهن بهرلکس ،ایهن گسهترش صهنعت بیمهه اسهت کهه بهه

1. Lee and Chang
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جهن یشدن منجر می شود؛ زیرا توسهعه فعنلیهت ههنی بیمهه زمینهه حضهور در بنزارههنی
بینالم ی را امکننپایر میکند (چن و همکنران.)2013 1
در سنل هنی اخیر بن گسترش تکنیک هنی اقتصندسنجی و معرفی آزمونهنی مخت ف،
تمرک اص ی بر تعیین جهت تأثیر این دو متغیر بوده است .چن و همکهنران ( ،)2013در
پژوهش خود بینن میکنند که در بررسی جهت ل یهت بهین متغیرههنی جههن ی شهدن و
فعنلیت بیمه ،تنیج خن هر کشور بوده و قنب تعمیم به کشورهنی دیگر یست.
از سوی دیگر ،رابطه بین جهن ی شدن و رشد اقتصندی در مطنلعنت خنرجی و داخ هی
4
متعددی من نهد مطنلعهنت درههر ،)2006( 2درههر و همکهنران ،)2008( 3چن ه و لهی
( )2010و رضوی و سه یمی فهر ( )1392و رابطهه بهین بیمهه و رشهد اقتصهندی یه در
مطنلعنت متعدد دیگری من ند مطنلعنت ههنن و همکهنران ، )2010( 5جعفهری صهمیمی و
کنرگرد ( )1385و جهن گرد ( )1390بررسی شده است؛ این در حنلی است که رابطه بین
جهن ی شدن و بیمه به لنوان یک ح قه مفقوده به رغهم اهمیهت آن ،در مطنلعهنت تجربهی
6
ا دکی مورد بررسی قرار گرفته است.
بن توجه به این کنت ،هدف اص ی این مقنله بررسی جهت ل یت بهین جههن یشهدن و
فعنلیت بیمه در بین کشورهنی درحنل توسعه گهروه هشهت ) (D8در سهنل ههنی -2011
7
 1999است .به این منظور از رویکرد ل یت گر جری ت فیقهی ارائهه شهده توسه کو یهن
( )2006که در بین آزمون هنی ل یتی که تهنکنون مطهرح شهده ،جدیهد اسهت ،اسهتفنده
میکنیم .این رویکرد ،مبتنی بهر بهرآورد رگرسهیون ههنی بهه ظهنهر هنمرتب  (SUR) 8و
آزمون هنی والد 9بن مقندیر بحرا ی بوت استراپ 10ویژه هر کشور است .بننبراین ،مهیتهوان
تنیج به دست آمده را بن تح ی بر روی هر لضو مو ه (هر کشور) و هه که مو هه (که
کشورهن) بررسی کرد .اف ون بر این ،ایهن رویکهرد بهر خهدف آزمهونههنی دیگهر ل یهت
گر جری ،همبستگی مقطعی 11و لدم تجن س 1بین الضنی مو هه را در ظهر مهیگیهرد،
1. Chen et al.
2. Dreher
3. Dreher et al.
4. Chang and Lee
5. Han et al.
6. Chang et. al.
7. Ko´nya
8. Seemingly Unrelated Regressions
9. Wald test
10. Bootstrap
11. Cross- Sectional Dependence
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همچنین ،در طی فرآیند این آزمون ،ینزی به هیچ آزمو ی برای تشخیص هم ا بنشتگی و
ریشه واحد در دادههنی ت فیقی یست.
ادامه مقنله را در چهنر بخش تنظیم کرده ایم؛ پهس از مقدمهه ،بخهش دوم مقنلهه بهه
ادبینت موضوع میپردازیم .بخش سوم را به روش پژوهش و معرفهی متغیرههن و توصهیف
دادههن اختصن داده و در بخش چهنرم ،به برآورد مدل و تح ی تهنیج مهیپهردازیم .در
بخش پنین ی ی جم بندی و تیجهگیری را ارائه خواهیم کرد.
 .2مروری بر ادبیات موضوع

بیمه در تمنم شنخه هن و رشته هنی فعنلیت اقتصندی به گسترش اطمیننن کمک می کنهد.
یکی از این زمینههن بنزار منلی است که بیمه در آن قش فعنلی بنزی میکنهد .بههلبهنرت
دقیق تر ،بنزار منلی متشک از بیمه ،بورس و بن ک را می توان مث ث توسعه منلی نمید که
این مث ث بدون بیمه کم ر و نکنرا بنقی می من د .در مث ث توسعه منلی که در شهک 1
شنن داده شده ،بن ک پنیگنه پول ،بورس پنیگنه سرمنیه و بیمه پنیگنه اطمیننن بهن ارتبهن
دوسویه به توسعه منلی کمک میکنند (کدخدایی .)1380

شکل  .1مث ث توسعه منلی

مأخا :کدخدایی (.)1380

.141

حسنسیت بنزارهنی پول و سرمنیه و وسنن هن و ضربه پایری این دو بنزار تحهت تهأثیر
تحوالت اقتصندی و غیراقتصندی ،ینزمند سنزوکنرهنی مننسب برای توسعه ریسک پایری
است .بیمه در مدیریت شرکت هن ،مهدیریت مؤسسهنت واسهطه گهری ،مهدیریت بهدهی و
1. Heterogeneity
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مسئولیت ،مدیریت پورتفوی ین سبد سهنم و کنهش آسیبپهایری نشهی از وسهننههنی
منفی قسمت سهنم ،کنرسنز و تأمینکننده سطح اطمیننن مورد ینز است (همنن منخها).
صنعت بیمه در جهنن در حنل تغییر و تحوالت سریعی است و رقنبت بین الم هی روز بهه
روز در این بنزار گسترش میینبد .آزادسنزی و گسترش رقنبت در بنزارهنی بیمهه ،یکهی از
جنبههنی مهم رو د جهن یشدن است .حرکت به سمت رقنبت بیشتر ،کشورهنی مخت هف
را به تجدید سنختنر بنزار بیمهای و ظنم مقرراتی آن سوق میدهد .این امهر توجهه بیمهه
گران و هندهنی ظنرتی بنزارهنی بیمه را به ل وم تأکید بیشتر بر اف ایش کنرایی ،کیفیهت
خدمنت ،تنوع بخشی محصوالت بیمه ای ،بهبود در سنختنر لم ینتی ،شنیسته سهنالری در
گ ینش کنرکننن و موارد دیگر معطوف میسنزد.
به طور ک ی ،در زمینه رابطه ل یت بهین توسهعه مهنلی (کهه بیمهه بهه لنهوان یکهی از
شنخص هنی ا دازه گیری آن محسوب میشود) و بنزبودن اقتصندی شنم بنزبودن تجهنری
و منلی (به لنوان شنخص جهن ی شدن) چهنر فرضیه اصه ی بهر اسهنس مطنلعهنت تجربهی
ا جنم شده ،قنب طرح است که در ادامه مورد بررسی قرار می دهیم .گفتنیاسهت هرچنهد
موضوع اهمیت توسعه منلی به لنوان یکی از لوام تعیهین کننهده توسهعه تجهنرت مهورد
توجه اقتصنددا نن قرار گرفته است ،امن این مطنلعنت برخدف ارتبن توسعه منلی و رشهد
اقتصندی ،بسینر بدی و معدود و در هر دو بعد ظری و تجربی در ابتدای کهنر قهرار دارد.
در واق  ،بج موارد بسینر معدودی (من ند مطنلعه ک ت ر و بنردهنن )1کهه اشهنره ههنیی در
این زمینه داشته ا د ،اقتصنددا نن این موضوع را از ههر دو بعهد ظهری و تجربهی از سهنل
 2002بهویژه از سنل  2004مورد بررسی قرار دادها د (راستی و رضنیی .)1392
خستین فرضیه را فرضیه بنزبودن اقتصندی -که به توسعه منلی منجرشده -ین فرضیه
د بنلهروی تقنضن 2می نمند که شنندهنده ل یت یکطرفه از سمت بنزبودن اقتصندی بهه
توسعه منلی است (کیندربئوگو  3.)2012به این صورت که هرچه اقتصهند یهک کشهور در
ارتبن بن کشورهنی دیگر پوینتر لم منید ،بن اف ایش مبندالت اقتصندی ،از سرری  4فنهی
و ا تقنل بینالم ی دا ش بهرهمند شده و بن اف ایش بنزدهی ،موجبهنت افه ایش ا گیه ه و
لنم تحریک برای سرمنیهگااری را فراهم میکند و از ایهن طریهق بنلهث توسهعه مهنلی

1. Kletzer and Bardhan
2. Demand-Following Hypotheses
3. Kiendrebeogo
4. Spillover
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می شود (بنلتنجی و همکنران  1.)2009در این راستن ،بنرو و منرتین )1995( 2معتقد د که
3
اقتصندهنی بنزتر فنآوری پیشرفته را در جهت توسهعه مهنلی بهتهر وارد مهیکننهد .لهی
( )1993بینن میکند که کشورهنی درحنلتوسعه میتوا ند بن واردات کنالهنی واسهطهای
و سرمنیهای به توسعه منلی بنالتری دست پیدا کنند .مطنلعه تجربی بنلتهنجی و همکهنران
( )2009شنن میدهد که برای هر دو گروه کشورهنی توسعه ینفته و درحنل توسعه درجه
بنزبودن به توسعه منلی کمک میکند ،بهخصو درجه بنزبودن مهنلی بهرای کشهورهنیی
که درآمد پنیین تری دار د ،بسینر مننسهب اسهت .مطنلعهه تجربهی محمهدی و همکهنران
( )1393ی به قش حینتی بنزبودن تجنری در تعیین سطح توسعه منلی اشنره دارد.
فرضیه دوم را فرضیه توسعه منلی -که به بهنزبودن اقتصهندی منجرشهده -یهن فرضهیه
رهبری لرضه 4می نمند که شنندهنده ل یت یکطرفه از سمت توسعه منلی به بهنزبودن
اقتصندی است .توسعه هندهن و بنزارهنی منلی از طریق تنوع بخشیدن به ریسک میتوا د
به کنهش موا و محدودیت هنی تجنری کمهک کهرده و بنلهث گسهترش تجهنرت شهود
(اسوالریده و والجوس  5.)2005همچنین ،از آ جن که توسعه منلی ا گیه ه تولیدکننهدگنن
را بهسمت تولید کنالهنی بن بنزده صهعودی سهبت بهه مقیهنس سهوق مهیدههد ،پدیهده
تخصصیشدن در بین بخش هنی اقتصندی و به د بنل آن جریننهنی تجهنری ،بههوسهی ه
7
سطح سبی واسطههنی منلی تعیین میشود 6.در این راستن ،ینفتههنی بکهر و گرینبهر
( )2005شنندهنده این موضوع است که سیستم منلی بهتهر موجهب افه ایش صهندرات
میشود .مطنلعنت تجربهی مخت فهی من نهد مطنلعهنت ولهد رافنئه  )2009( 8و رحمهنن و
همکنران )2012( 9از این فرضیه حمنیت میکند .تنیج تجربی مطنلعه راسهتی و رضهنیی
( )1392ی شنندهنده تأثیر مثبت توسعه منلی بر ک تجنرت کشورهنی م حقشده بهه
سنزمنن تجنرت جهن ی ) (WTOاست.
فرضیه سوم به رابطه ل یت دوطرفه بین توسعه منلی و بنزبون اقتصندی معتقد اسهت،
به این معنن که توسعه منلی سبب بنزبودن اقتصندی شده و بنزبودن اقتصهندی بهنالتر یه
1. Baltagi et. al.
2. Baro and Martin
3. Lee
4. Supply-Leading Hypotheses
5. Svaleryde and Vlachos
6. Beck
7. Becker and Greenberg
8. Wold-Rufael
9. Rahman et. al.
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سبب توسعه منلی میشود .این فرضیه را فرضیه بنزخورد 1ی می نمند که شنن میدههد
توسعه منلی و بنزبودن اقتصندی یکدیگر را تقویت میکنند .تنیج تجریی مطنلعنت حسهن
و اسدم )2005( 2و اصغر و حسین )2014( 3تأییدکننده ایهن فرضهیه اسهت .سهرا جنم،
فرضیه چهنرم ،معتقد است که هیچ رابطه ل یتی بین توسعه مهنلی و بهنزبودن اقتصهندی
وجود دارد .این فرضیه را فرضهیه خنثهی 4مهی نمنهد .تهنیج تجربهی مطنلعهه گهریس و
همکنران )2009( 5از این فرضیه حمنیت میکند.
منینه و همکنران )2014( 6بن استفنده از آزمون ل یهت گر جهری ت فیقهی مبتنهی بهر
بوت استراپ ،به بررسی رابطه ل یت بین تجنرت و توسعه منلی در  21کشور قهنره آفریقهن
در دوره  1965-2008پرداخته ا د .ینفته هنی آ هن شنن دهنهده بهود رابطهه ل یهت بهین
متغیرهنی یندشده در بیشتر کشورهنی مورد بررسی است.
خستین مطنلعهای که بهصورت تجربی به بررسی رابطه بیمه و جهن یشدن پرداختهه
است ،مطنلعه لی و چن  )2012( 7است .آ هن در این مطنلعه ،تهأثیر جههن ی شهدن را بهر
روی بنزارهنی بیمه لمر بهین الم هی در  39کشهور جههنن در دوره  1979-2007مهورد
بررسی قرار داده ا د .ینفته هنی این پژوهش بن اسهتفنده از تح یه ههنی ههم ا بنشهتگی در
داده هنی ت فیقی و شنخص جهن ی شدن  8KOFحنکی از تأثیر معنهندار جههن ی شهدن بهر
توسعه بنزارهنی بیمه لمر بین الم ی است .همچنین ،بن تفکیهک شهنخص جههن ی شهدن
 KOFبه سه زیر شنخص جهن ی شدن اقتصندی ،اجتمنلی و سینسی شنن داده شهده کهه
تأثیر جهن ی شدن اقتصندی و اجتمنلی ی بر توسعه بنزارهنی بیمه لمر بین الم ی مثبت
است ،امن تأثیر جهن یشدن سینسی بر این متغیر بیمعننست.
چن و همکنران ( )2013بن اسهتفنده از آزمهون ل یهت گر جهری ت فیقهی مبتنهی بهر
بوت استراپ ،به بررسی رابطه ل یت بین جهن ی شدن و بیمهه ههنی لمهر و غیرلمهر در 8
کشور آسینی شرقی (شنم هند ،ا دو ی ،ژاپن ،منل ی ،فی یپین ،سنگنپور ،کره جنهوبی و
1. Feedback
2. Hassan and Islam
3. Asghar and Hussain
4. Neutrality Hypothesis
5. Gries et. al.
6. Menyah et. al.
7. Lee and Chang

 KOF .8مخفف لبنرت آلمن ی  ،K onjunktur forschungsstelleبهمعننی مؤسسه تحقیقنت در زمینه کسهب و
کنر و لنوان یک مؤسسه اقتصندی در سوئیس است.
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تنی ند) در دوره  1979-2008پرداخته ا د .تنیج این پژوهش شنن دهنهده وجهود رابطهه
ل یت یک طرفه از بیمه هنی لمر و غیرلمر به جهن ی شدن در کشور کره ،ل یت یک طرفه
از جهن ی شدن به بیمه لمهر در کشهور مهنل ی ،ل یهت یهک طرفهه از بیمهه غیرلمهر بهه
جهن یشدن در کشورهنی هند و ژاپن و رابطه ل یت دو طرفه بهین جههن ی شهدن و بیمهه
غیرلمر در کشهور فی یپهین اسهت .در مهورد کشهورهنی دیگهر یه رابطهه ل یتهی بهین
متغیرهنی یندشده ،مشنهده شده است.
چن و همکنران ( )2013بن استفنده از آزمون ل یهت گر جهری ت فیقهی مبتنهی بهر
بوت استراپ ،به بررسی رابطه ل یت بین جهن ی شدن و بخش بیمهه در  8کشهور آسهینی
شرقی (شنم هند ،ا دو ی ،ژاپن ،منل ی ،فی یپین ،سهنگنپور ،کهره جنهوبی و تنی نهد) در
دوره  1979-2008پرداختها د .تنیج ایهن پهژوهش شهنن دهنهده وجهود رابطهه ل یهت
یک طرفه از بخش بیمه به جهن ی شدن در کشور ژاپن ،رابطه ل یت دوطرفهه بهین بخهش
بیمه و جهن ی شدن در کشورهنی هند ،کره جنهوبی و تنی نهد و بهود رابطهه ل یهت بهین
جهن یشدن و بخش بیمه در کشورهنی ا دو ی ،منل ی ،فی یپین و سنگنپور است.
از مطنلعنت تجربی داخ ی ا جنم شده دیک بهه موضهوع ایهن پهژوهش مهی تهوان بهه
مطنلعنت زیر اشنره کرد:
محقق زاده ( )1384در یک مطنلعه تطبیقی برای  12کشور درحهنل توسهعه شهنم 6
کشور لضو سنزمنن جهن ی تجنرت و  6کشور غیرلضو ،تأثیر الحهنق بهه سهنزمنن جههن ی
تجنرت را بر شنخص هنی مهم بیمه ای بررسی کرده ا د .تنیج این پهژوهش بهن اسهتفنده از
روش آ نلی وارین س شنن می دهد که تفنوت معنهنداری بهین لم کهرد صهنعت بیمهه در
کشورهنی لضو  WTOو کشورهنی غیرلضو وجود دارد.
راستی ( )1389در مطنلعه ای به بررسی رابطهه ل یهت بهین توسهعه مهنلی و تجهنرت
بین الم در کشورهنی درحنل توسعه منتخب (به تفکیک کشهورهنی فتهی و غیر فتهی)
پرداخته است .ینفته هنی این پژوهش بن استفنده از آزمون ل یهت گر جهری در چهنرچوب
مدل خودرگرسیون برداری ) (VARشنن دهنده رابطه ل یت از سمت آزادسهنزی تجهنرت
به توسعه منلی در کشور ایران ،رابطه ل یت از سمت توسعه مهنلی بهه تجهنرت در کشهور
ترکیه و بود رابطه ل یت بین متغیرهنی یندشده در کشهورهنی دیگرسهت .بنهنبراین ،بهه
صراحت می توان وجود یک ظریه را برای تمنمی کشورهن ین گروه خنصی از آ ههن تعمهیم
داد.
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طیبی و همکنران ( )1390در مطنلعهای این فرضیه که گسترش تجنرت و آزادسهنزی
منلی ،موجبهنت توسهعه مهنلی در ایهران و شهرکنی تجهنری آن را در دوره 1996-2009
فراهم می سنزد ،آزمون کرده ا د .بدین لحنظ الگوی اقتصندسنجی توسعه منلی بهه پیهروی
از بنلتنجی و همکنران ( ،)2008تصریح شده و یک مجموله دادههنی ت فیقهی ایجهند و از
تکنیک دادههنی ت فیقی پوین مبتنی بر روش گشتنورهنی تعمیمینفتهه ) (GMMاسهتفنده
شده است .تنیج تجربی این مطنلعه شنن میدهد که اثر بنزبودن تجنری بر توسعه مهنلی
معنندار است .در مورد اثر درجه بنزبودن منلی ی تنیج شنن میدههد کهه هرچهه سههم
التبنرات بخش خصوصی و بن کداری در تولید نخنلص داخ ی بنالتر رود ،توسهعه مهنلی را
بهطور معننداری ارتقن میبخشد.
راستی و رضهنیی ( )1392در مقنلهه ای بهن اسهتفنده از روش اقتصندسهنجی داده ههنی
ت فیقی پوین و برای دوره  1980تهن  ،2006بهه بررسهی تهأثیر توسهعه مهنلی بهر تجهنرت
کشورهنی م حق شده به سنزمنن جهن ی تجنرت ) (WTOپرداخته ا د .تنیج شنن دهنهده
این مهم بوده که توسعه منلی تأثیر مثبتی بر که تجهنرت و تهأثیری منفهی بهر تجهنرت
خدمنت این کشورهن داشته است .بن وجود این ،بن توجه به شننخت توسعه منلی به لنهوان
یکی از لوام تعیین کننهده توسهعه که تجهنرت و ههتنههن بخشهی از تجهنرت (تجهنرت
خدمنت) در کشورهنی یندشده و این مهم که تأثیر مثبت توسعه منلی بر تجهنرت حهدود
دو برابر تأثیر منفی آن بر تجنرت خدمنت این کشورهنست ،بهبود و توسعه بخهش مهنلی
بهمنظور اف ایش لم کردهنی اقتصندی و تجنری پیشنهند شده است.
جدئی و همکنران ( )1393بن استفنده از معندالت سیستمی اقتصند کدن و برآورد بهه
روش گشتنورهنی تعمیمینفته ) (GMMبه بررسی تأثیر توسعه منلی بهر فرآینهد جههن ی-
شدن اقتصند در ایران در دوره  1965-2007پرداخته ا د .بر اسنس تنیج بههدسهتآمهده،
اف ایش توسعه منلی از طریق گسترش التبنرات بن کی به بخش خصوصی می توا د سهبب
اف ایش  0/11درصدی سرمنیهگااری خصوصی و در تیجه اف ایش رشد اقتصهندی شهود؛
رشد اقتصندی ی می توا هد سهبب افه ایش  1/65درصهدی صهندرات و  1/73درصههدی
واردات شده و از این طریق شرای مننسب برای تسری در فرآیند جهن یشهدن را فهراهم
آورد.
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 .3روش پژوهش و معرفی متغیرها
 .1-3روش پژوهش

 .1-1-3آزمون علیت گرنجری مبتنیبر بوتاسترپ

برای آزمون جهت ل ّیت در دادههنی ت فیقی این پژوهش از رویکردی کهه توسه کو یهن
( )2006ارائه شده و به خهوبی توا سهته همبسهتگی مقطعهی و لهدم تجهن س را در بهین
الضنی مو ه در ظر بگیرد ،استفنده کرده ایم .این روش براسنس برآورد رگرسیونهنی بهه
ظنهر نمرتب ) (SURاستوار است و جهت ل ّیت بر مبننی آزمونهنی والد و بهن مقهندیر
بحرا ی بوتاسترپ خن هر کشور ،مورد آزمون قرار میگیرد .در این رویکرد ،ینزی بهه
در ظرگرفتن فرضیه مشترک (فرض لدم تجن س پنرامترههن) بهرای تمهنم الضهنی مو هه
یست .همچنین ،در فرآیند آزمون ،ینزی به هیچ آزمو ی برای تشخیص هما بنشهتگی و
ریشه واحد در داده هنی ت فیقی یست .روش ل ّیت پن ی که توس کو یهن ( )2006ارائهه
شده ،یک سیستم شنم دو مجموله از معندالت بهصورت زیر است:
lz1

lx1

ly1

i=1
lz1

i=1
lx1

i=1
ly1

i=1

i=1

y1,t = α1,1 + ∑ β1,1,i y1,t−i + ∑ δ1,1,i x1,t−i + ∑ γ1,1,i z1,t−i + ε1,1,t

()1

y2,t = α1,2 + ∑ β1,2,i y1,t−i + ∑ δ1,2,i x2,t−i + ∑ γ1,2,i z2,t−i + ε1,2,t
i=1

lz1

.
.
.

lx1

ly1

i=1

i=1

yN,t = α1,N + ∑ β1,N,i yN,t−i + ∑ δ1,N,i xN,t−i + ∑ γ1,N,i zN,t−i + ε1,N,t
i=1

()2

lz2

lx2

ly2

i=1
lz2

i=1
lx2

i=1
ly2

i=1

i=1

i=1

x1,t = α2,1 + ∑ β2,1,i y1,t−i + ∑ δ2,1,i x1,t−i + ∑ γ2,1,i z1,t−i + ε2,1,t
x2,t = α2,2 + ∑ β2,2,i y1,t−i + ∑ δ2,2,i x2,t−i + ∑ γ2,2,i z2,t−i + ε2,2,t
lz2

.
.
.

lx2

ly2

i=1

i=1

xN,t = α2,N + ∑ β2,N,i yN,t−i + ∑ δ2,N,i xN,t−i + ∑ γ2,N,i zN,t−i + ε2,N,t
i=1

فصلنامة سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) 127 /

که در آن y ،به شنخص ا دازه گیری فعنلیت بیمه x ،به شنخص ا دازه گیری جهن ی شهدن،
 zبه رشد تولید نخنلص داخ ی سرا ه (به لنوان متغیر کنترل) N ،به تعداد الضنی مو هه
) t ،(j=1,…,Nبه دوره زمن ی ) (t=1,…,Tو  lبه طول وقفه اشنره دارد .مجموله تصریح
شده در رابطه هنی  1و  ،2دارای دو ویژگی مشخص و برجسته است :اوالً ،از آ جن که ههر
معندله در سیسهتمههنی  1و  ،2متغیرههنی از پهیش تعیهین شهده مخت فهی را داشهته و
جمدت خطن ممکن است توأمنً همبستگی داشته بنشند (یعنی یک همبستگی مقطعهی)،
از این رو این مجموله از معندالت سیستم  1VARیست ،ب که این مجموله یک سیستم
 SURاست .ثن ینً :از آ جن که مقندیر بحرا ی بوتاسترپ خن ههر کشهور مهورد اسهتفنده
قرار میگیرد ،ینزی یست که متغیرهنی سیستم پنین بنشند و این داللت بر این دارد کهه
متغیرهن بدون در ظرگرفتن ویژگیهنی سریزمن ی آ هن مهورد اسهتفنده قهرار مهیگیر هد
(کو ین  2.)2006بن ا جنم آزمون ل ّیت گر جر در این سیستم:
 .1چنن چه تمنم  1, j,iهن از ظر آمنری غیرصفر و تمنم   2, j,iههن از ظهر آمهنری
صفر بنشند ،ل ّیت یکطرفه از  xبه  yخواهیم داشت.
 .2چنن چه تمنم  1, j,iهن از ظر آمهنری صهفر و تمهنم   2, j,iههن از ظهر آمهنری
غیرصفر بنشند ،ل ّیت یکطرفه از  yبه  xخواهیم داشت.

 .3اگر تمنم  1, j,iهن و   2, j,iهن از ظر آمنری غیرصفر و معنن دار بنشند ،ل ّیهت دو
طرفه ین یک جرینن بنزخورد بین  xو  yخواهیم داشت.

 .4اگر تمنم  1, j,iهن و   2, j,iهن از ظر آمنری غیرصهفر و معنهن دار بنشهند ،ههیچ
رابطه ل ّی بین  xو  yوجود دارد و دو متغیر مستق خواهند بود.

روش مننسب برای برآورد رابطه هنی  1و  ،2بستگی به ویژگیهنی جمدت خطن دارد.
چون تمنم کشورهن به طور هم منن بن هم در ظر گرفته شدها هد ،بنهنبراین ،امکهنن وجهود
همبستگی مقطعی در مینن الضنی مو ه وجود دارد .اگر هیچگو هه همبسهتگی مقطعهی
در مینن کشورهن وجود داشته بنشهد ،معهندالت مهی توا نهد بهه طهور مسهتق بهه وسهی ه
برآوردکننده  OLSبرآورد شو د ،ولی بن وجود همبستگی هم منن در مینن الضنی مو هه،
برآوردکننده رگرسیونهنی به ظنهر هنمرتب ) (SURکهنراتر از برآوردکننهده ههنی OLS
هستند (همنن منخا .)983
1. Vector Autoregressive
2. Konya
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بن ا جنم آزمون هنی والد بن مقندیر بحرا ی بوت استرپ خن هر کشور به بررسی ل ّیت
گر جر از  xبه  yدر رابطه  1و از  yبه  xدر رابطه  ،2پرداخته میشود .بوتاسترپ اسنسنً
یک روش بنز مو ه گیری 1است .به ل هت اختصهنر ،بهر روی آزمهون ل ّیهت از  xبهه  yدر
سیستم رابطه  1تمرک می کنیم .یک فرآیند مشنبه ی در رابطه  2بهرای بررسهی جههت
ل ّیت از  xبه  yبهکنر برده می شود .فرآیند تولید مو ههنی بوتاسترپ و مقندیر بحرا هی
خن هر کشور شنم چهنر گنم زیر است (کو ین :)2006
گام اول :بن برآورد معندالت سیستم  1به روش  OLSتحت فرضیه صفر که هیچ ل یتی از

 xبه  yوجود دارد (بن المنل

محدودیت 1,i , j  0

(وقفههن)) ،بنقیمن دههن را بهدست میآوریم:
()3

forj = 1, … , N and t

بهرای تمهنم  jههن (کشهورهن) و  iههن

lz1

lyj

i=1

i=1

= yj,t − α
̂1,j + ∑ β̂1,j,i yj,t−i + ∑ γ̂1,j,i zj,t−i
= 1, … , T

H0 ,j,t

y

̂ε

از این بنقیمن دههن ،منتریس  [eH0j,t ]N×Tرا بهدست میآوریم.

گام دوم :این ینقیمن ده هن را بنز مو هگیری میکنهیم .بهرای حفه همبسهتگی مقطعهی

هم منن در جمدت خطن در سیستم  ،1یک ستون کنمه از مهنتریس  [eH0j,t ]N×Tرا در
یک زمنن به طور تصندفی ا تخنب می کنیم .بنقیمن ده ههنی بهوت اسهترپ ا تخهنب شهده را
بهصورت  e∗ H0j,tشنن میدهیم که ∗  t=1,…,Tو ∗  Tمیتوا د از  Tب رگتر بنشد.
گام سوم :بنردیگر تحت فرضیه صفر کهه ههیچ ل یتهی از  xبهه  yوجهود هدارد ،مو هه
استرپ  yرا بن استفنده از فرمول زیر تولید میکنیم:
()4

∗ t = 1, … , T

mlz1

mlyj

i=1

i=1

=α
̂1,j + ∑ β̂1,j,i y ∗ j,t−i + ∑ γ̂1,j,i z ∗ j,t−i + e∗ H0j,t

j,t

∗

y

1. Re- Sampling
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گام چهارم y ∗ j,t :را جنیگ ین  yj,tکرده و سیستم  1را بدون المنل هیچ گو ه محدودیت

پنرامتری بر روی آن برآورد می کنیم ،سهپس ،آزمهون والهد را بهرای ههر کشهور بهه طهور
جداگن ه برای بررسی فرضیه صفر یعنی لدم ل ّیت ،ا جنم میدهیم.
گام پنجم :در این روش گنم هنی  2تن  4چندین بنر تکرار می شو د تن توزی هنی تجربهی

آمنرههنی آزمون والد به دست آید .آ گنه مقندیر بحرا ی بهوت اسهترپ بهن ا تخهنب صهدک
مننسب از این توزی هنی مو ه ای تولید می شود .در این گنم ،ممکن است توزی مو ه ای
بوتاسترپ برای هر آمنره آزمون از چند ه ار بنر تکرار بهدست آید.
گفتنیاست که پیش از ا جنم آزمون ل یت ،طول وقفه بهینه را بین متغیرههنی مهدل
برای هر یک از الضنی مو ه (مقنط ) به دست می آوریم .به این منظهور از معیهنر تعیهین
طول وقفه ،شوارت  (SBC) 1که برای تعداد مشنهدات ا دک مننسب تر اسهت ،بهن حهداکثر
طول وقفه  3استفنده میکنیم.
 .2-1-3آزمونهای وابستگی مقطعی و تجانس شیب

آزمون ل ّیت گر جری ارائهشده توس کو ین ( )2006در بین دادههنی تنب ویی بهر اسهنس
یک روش رفتنری دقیق ،بن احتسنب دو موضهوع اسهت :موضهوع خسهت ،کنتهرل امکهنن
همبستگی مقطعی در بین الضنی مو ه اسهت .در اقتصندسهنجی دادهههنی ت فیقهی ،در
حنلت ک ی فرض بر آن است که دادههنی مورد استفنده ،استقدل مقطعی دار د؛ درحهنلی
که وابستگی بین مقنط میتوا د در اثر لوام ی همچون پینمدهنی خنرجی ،ارتبهن ههنی
منطقهههای و اقتصههندی ،وابسههتگی متقنب ه اج ه ای بنقیمن ههده محنسههبه شههده و لوام ه
غیرمعمول مشنهده شده ،در بین مقنط مخت ف وجود داشهته بنشهد (آقهنیی و همکهنران
 .)1392پسران ،)2006( 2شنن میدهد که در صورت ندیده گرفتن همبستگی مقطعی،
یک تورش و ا حراف اسنسی در تنیج به وجود خواههد آمهد .بنهنبراین ،خسهتین گهنم در
آزمون ل ّیت گر جر در بین دادههنی ت فیقی ،ا جنم آزمون همبستگی مقطعی اسهت .بهه
این منظور ،آزمونهنی متعددی ظیر آزمونهنی بهروش و پنگهنن )1980( 3و وابسهتگی
مقطعی پسران ( )2004ارائه شدها د که در این مقنله از آزمون وابستگی مقطعی پسهران
1. Schwarz Information Criteria
2. Pesaran
3. Breusch and Pagan
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( )2004استفنده کردهایم .این آزمون برای دادههنی ت فیقی متوازن و نمتوازن قنب اجهرا
بوده و در مو ه هنی کوچک ویژگی هنی مط وبی دارد .همچنین ،برخدف روش بهروش و
پنگنن ( ،)1980برای ابعند مقطعی ب ر و ابعند زمن ی کوچک ی تهنیج قنبه التمهندی
ارائه موده و سبت به وقوع یک ین چند شکست سنختنری در ضهرایب شهیب رگرسهیون
فردی مقنوم است (پسران  .)2006فرضیه صفر این آزمون شهنندهنهده بهود وابسهتگی
مقطعی بین الضنی مو ه است و فرضیه مقنب این آزمون بهه وابسهتگی مقطعهی اشهنره
دارد .برای پن هنی متوازن آمنره آزمون وابستگی مقطعی پسران ( )2004به صورت زیهر
قنب محنسبه است:
()5

N−1

N
2T
)̂ij ) → N(0,1
√ = CD
∑ ∑(
P
)N(N − 1
j=i+1
i=1

̂ ضرایب همبستگی پیرسهون از جمهدت پسهمن دهنی معندلهه رگرسهیو ی
که در آنPij ،
رابطه زیر است:
yit = αi + βi xit + uit
()6
هرگنه آمنره  CDمحنسبنتی در یک سطح معنهنداری معهین از مقهدار بحرا هی توزیه
رمههنل اسههتن دارد بیشههتر بنشههد ،در آنصههورت ،فرض هیه صههفر رد و وابسههتگی مقطع هی
1
تیجهگیری خواهد شد.
موضوع دوم ،بحث لهدم تجهن س اسهت .بهه ایهن صهورت کهه هنهمگنی پنرامترههنی
برآوردهشده برای هر لضو مو ه ،به منظور المنل یک محدودیت بر رابطه ل ّی بنید در ظر
گرفته شود .به ل ت ویژگی هر کشور میتوان فرض تجن س را برای پنرامترههنی الضهنی
مو ه در ظر گرفت .در ظرگرفتن فرض تجن س قندر به گرفتن لهدم تجهن س از دادهههن
یست (بریتو ه  2)2005و در تح یه رابطهه ل ّهی بهین متغیرههنی مهورد بررسهی در
داده هنی تنب ویی ،ممکن است به تنیج گمراه کننده ای منجر شود .از سوی دیگر ،از آ جهن
که کشورهنی گروه  D8از ظر فعنلیت بیمه ای و جهن ی شدن دارای سطوح معینی از لدم
تجن س هستند ،در ظر گرفتن فرض تجن س برای این کشورهن در تح ی رابطه ل ّی بهین
این دو متغیر ممکن است به تنیج گمراهکنندهای منجر شود .بهمنظور ا جنم آزمون لهدم

1. Hoyos and Sarafidis
2. Breitung

فصلنامة سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) 131 /

تجن س بین الضنی مو ه ،از آزمون ارائه شده توس پسران و ینمنگنتن )2008( 1که به آن
آزمون دلتن ی گفته میشود ،استفنده کرده ایم .در این آزمون ،فرضیه صفر لبهنرت اسهت
از یکسننبودن شیب ،برای تمنم الضنی مو ه و فرضیه مقنب به لهدم تجهن س شهیب در
بین الضنی مو ه اشنره دارد .آمنره این آزمون بهصورت زیر تعریف میشود:
−1 S
̃ −K

()7
در رابطه بنال S̃ ،از طریق رابطه زیر بهدست میآید:

()8

) (β̂i − β̃WFE

)) → N(0,1
x́ i Mτ xi
σi 2
̃

√2K

N
( ∆̃= √N
N

́) S̃ = ∑(β̂i − β̃WFE
i=1

که در آن β̂𝑖𝑖 ،و  β̃WFEبه ترتیب برآوردکننده  OLSت فیقی و برآوردکننده ت فیقی اثهرات
ثنبت وز ی  βiاز رابطه  Mτ ،6منتریس شننسنیی و  σ̃i 2برآوردکننده  σi 2است.

 .2-2معرفی متغیرها و توصیف دادهها

در این مطنلعه ،بهه منظهور بررسهی رابطهه ل یهت بهین صهنعت بیمهه و جههن یشهدن از
متغیرهنی زیر استفنده کردهایم:

 :(IP)it ضریب فوذ بیمه ین سبت ک حق بیمه درینفتی به تولید نخهنلص
داخ ی (بر حسب درصد) مقطه (کشهور)  iدر سهنل  ،tبهه لنهوان پروکسهی
فعنلیت بیمه .این شنخص از شنخص هنی مهم ،متداول و کنرآمهد اسهت کهه
در ارزینبی لم کرد صنعت بیمه مورد اسهتفنده قهرار مهیگیهرد (میرزایهی و
همکنران  .)1393منب دادههنی ایهن متغیهر ،گه ارشههنی سهنال ه شهریه
بینالم ی سیگمن 2است.
 :(KOF)it شنخص جهن ی شدن ( KOFبر حسب درصد) مقط  iدر سنل .t
واژه  KOFمخفف لبنرت آلمن ی  ،Konjunkturforschungsstelleبهمعنهنی
مؤسسه تحقیقنت در زمینه کسب و کنر و لنوان یک مؤسسهه اقتصهندی در
سوئیس است که در قسمت فدرال تکنولوژی دا شگنه  3ETHدر گهروهههنی
1. Pesaran and Yamagata
2. Sigma, Swiss Re
3. Eldgenossische Technische Hochschule Zurich
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مدیریت ،فننوری و اقتصند فعنلیهت مهیکنهد .شهنخص جههن یشهدن KOF

سنال ه از سوی این مؤسسه منتشر میشود .شنخص جههن یشهدن  KOFدر
سنل  2002توس این مؤسسه سهنخته شهده و درههر و همکهنران ()2008
آنرا بس داده ا د (بچنت و همکنران  1.)2003ایهن شهنخص ،مههم تهرین و
جههنم تههرین شههنخص ا ههدازهگی هری جهههن یشههدن بههوده و از ترکی هب سههه
زیرشنخص ،جهن یشدن اقتصندی بن وزن  36درصد ،جهن یشهدن اجتمهنلی
بن وزن  38درصد و جهن یشدن سینسهی بهن وزن  26درصهد تشهکی شهده
است 2.منب دادههنی این شنخص موسسه اقتصندی  KOFاست.

 :(RGDPpc)it رخ رشد تولید نخنلص داخ هی حقیقهی سهرا ه (بهه قیمهت
ثنبت سنل  2005و بر حسب درصد) مقط  iدر سنل  ،tبه لنهوان پروکسهی
رشد اقتصندی (از این به بعد این متغیر را بن مند  Growthشنن میدهیم).
بن توجه به رابطه رشد اقتصندی بن بیمه و جهن یشدن بر اسنس مبن ی ظری
و مطنلعنت تجربی و همچنین ،به پیروی از مطنلعنت تجربهی ا جهنم شهده در
زمینه موضوع پژوهش ،من ند مطنلعنت چن و همکهنران ( )2013و چهن و
همکنران ( )2013از این متغیر بهلنوان متغیهر کنتهرل اسهتفنده کهردهایهم.
منب دادههنی این متغیر ،شنخصهنی توسعه جهن ی (WDI) 3است.
ق مرو مکن ی این پژوهش کشورهنی لضهوگروه  ،D8شهنم  :ایهران ) ،(IRNا هدو ی
) ،(IDNمههنل ی ) ،(MYSیجریههه ) ،(NGAمصههر ) ،(EGYترکیههه ) ،(TURپنکسههتنن
) (PAKو بنگددش ) (BGDاست .دوره زمن ی ا تخنب شده ی سهنل ههنی 1999-2011
است.
شک  ،2خدصه مفیدی از مین گین متغیرهنی مورد استفنده را برای کشورهنی گهروه
 D8در سنل هنی  1999 -2011شنن میدهد .بهر اسهنس ایهن شهک  ،بهنالترین میه ان
مین گین ضریب فوذ بیمه در بین کشورهنی مورد مطنلعه به کشور منل ی مربهو اسهت
(بن مقدار حهدود  4/77درصهد) .پهس از ایهن کشهور ،بهنالترین میه ان ایهن شهنخص بهه
1. Bechtel et. al.

 .2به منظور آشننیی بیشتر بن این زیرشنخص هن ،اج ای آ هن و حهوه وزن دههی بهه ایهن اجه ا و همچنهین ،چگهو گی
سنخت شنخص جهن یشدن  KOFبه مطنلعه گ خندان و همکنران ( )1393مراجعه کنید.

6. World Development Indicators
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کشورهنی ترکیه و ا دو ی مربو است (بن مقهدار حهدود  1/40درصهد)؛ ایهن در حهنلی
است که کشورهنی بنگددش و یجریه در بین کشورهنی مورد مطنلعهه کمتهرین میه ان
مین گین ضریب فوذ بیمه را داشته ا د (به ترتیب بن مقندیر  0/65و  0/67درصد) .مین گین
ضریب فوذ بیمه کشور ایران ی  1/15بوده است.
در مورد متغیر جهن یشدن ی بهر اسهنس شهنخص جههن یشهدن  ،KOFکشهورهنی
منل ی و ترکیه به ترتیب بن میهن گین مقهندیری حهدود  76و  66درصهد ،بهنالترین میه ان
جهن یشدن را در کشورهنی گروه  D8داشهته ا هد؛ ایهن در حهنلی اسهت کهه کشهورهنی
بنگددش و ایران بهترتیب بن مین گین مقندیری حهدود  38و  37درصهد کمتهرین میه ان
جهن یشدن را در بین کشورهنی مورد مطنلعه در دوره  1999-2011تجربه کردها هد .در
مورد رخ رشد تولید نخنلص داخ ی سرا ه ی میتوان گفت بنالترین مین گین ایهن هرخ
به ترتیب متع ق به کشورهنی یجریه و بنگددش بن  5/10و  4/29درصد است .کشورهنی
پنکستنن و ترکیه ی به ترتیب بن متوس رخ رشد تولید نخنلص داخ ی سرا ه ای برابر بهن
 2/09و  2/63درصد ،به لحنظ رشد اقتصندی پنیین ترین جنیگهنه را در کشهورهنی گهروه
 D8داشته ا د .مین گین رشد تولید نخنلص داخ ی سرا ه ایران ی در دوره مهورد بررسهی
حدود  3/44درصد بوده است.

شکل  .2مین گین متغیرهنی مورد استفنده برای کشورهنی گروه  D8در سنلهنی 1999-2011
مأخا :محنسبنت این پژوهش بن استفنده از دادههنی الدمشده
از سوی  KOF ،Sigma: Swiss Reو .WDI

در جدول  ،1اطدلنت آمنری جنم تری از متغیرهنی اسهتفنده شهده در ایهن پهژوهش
برای کشورهنی مورد مطنلعه آوردهایم.
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جدول  .1خدصه آمنری متغیرهنی مورد استفنده در کشورهنی گروه D8

مأخا :محنسبنت تحقیق بن استفنده از دادههنی الدمشده از سوی  KOF ،Sigma: Swiss Reو .WDI

 .4نتایج تجربی برآورد مدل

خسههت ،آزمههونهههنی همبسههتگی مقطعهی  CDپسههران ( )2004و ̃∆ پسههران و ینمنگنتههن
( )2008ا جنم شده و تنیج این آزمون هن را در جدول  2ارائه کرده ایم .بن توجه بهه مقهدار
آمنره این آزمون هن و مقندیر بحرا ی آ هن که از توزی رمنل برخهوردار اسهت ،وابسهتگی و
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لدم تجن س بین الضنی مو ه در این پهژوهش تیجههگیهری مهیشهود .بنهنبراین ،له وم
استفنده از آزمون ل یت گر جری ت فیقی ارائهشده توس کو ین ( )2006در ایهن پهژوهش
تأیید میشود.
جدول  .2تنیج آزمونهنی وابستگی مقطعی و تجن س (همگنی) بین الضنی پن
نم آزمون

مقدار آمنره

تیجه

CD

***6/827

فرضیه صفر مبنی بر بود وابستگی مقطعی رد و وابستگی بین
مقنط تیجهگیری میشود.

̃∆

***15/128

فرضیه صفر مبنی بر یکسنن بودن شیب تمنم مقنط رد و لدم
تجن س یبن الضنی مو ه تیجهگیری میشود.

لدمت *** معننداری در سطح  1درصد است.
مأخا :محنسبنت این پژوهش.

ا جنم آزمون ل ّیت گر جری ت فیقی ارائهشده توس کو یهن ( ،)2006مسهت م تعیهین
طول وقفه بهینه بین متغیرهنی مدل است .تنیج تعیین طول وقفه بهینه بین متغیرهنی
مدل در هر یک از کشورهن بن استفنده از معینر شوارت ) (SBCبهن حهداکثر طهول وقفهه 3
ا جنم شده است که تنیج به منظور صرفه جویی ارائه شده ا د .پهس از تعیهین وقفهه الزم،
آزمون رابطه ل یت بین متغیرهنی فعنلیت بیمه و جهن یشدن در کشورهنی مورد مطنلعه
را بن استفنده از آزمون ل یت گر جری ارائه شده توس کو ین ( )2006ا جنم داده که تنیج
آن را در جدول  ،3آورده ایم .بن توجه به مقدار آمنره والد و مقندیر بحرا ی بهوت اسهترپ -
که برای هر کشور متفنوت است -فرضیه هنی صفر آزمون میشو د .چنن چه مقهدار آمهنره
والد به دست آمده برای کشوری از مقندیر بحرا ی بهوت اسهترپ آن کشهور ب رگتهر بنشهد،
فرضیه صفر رد شده و فرضیه مقنب آن یعنی پایرش ل ت گر جری در آن کشهور تأییهد
میشود و برلکس .بن توجه به این توضیحنت به تشریح تنیج بهدستآمده میپردازیم.
بر اسنس تنیج قسمت الف جدول - 3که به بررسی فرضیه صفر مبنی بر اینکه بیمهه
ل ت گر جری جهن ی شدن یست ،می پردازد -مقدار آمنره والد به دست آمده بهرای کشهور
ا دو ی از مقدار بحرا ی بوت اسهتراپ خهن ایهن کشهور در سهطح احتمهنل  10درصهد
ب رگتر است .بننبراین ،وجود رابطه ل یت از سمت بیمه به جهن ی شدن در کشور ا دو ی
در سطح احتمنل  10درصد پایرفته می شود .همچنین ،مقدار آمنره والهد بههدسهتآمهده
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برای کشور منل ی از مقندیر بحرا ی بوت استراپ خن این کشهور در سهطوح احتمهنل 5
درصههد و  10درصههد ب رگتههر اسههت .بنههنبراین ،وجههود رابطههه ل یههت از سههمت بیمههه بههه
جهن ی شدن در کشور منل ی در سطح احتمنل  5درصد پایرفته می شهود .ایهن در حهنلی
است که مقدار آمنره والد به دست آمده برای کشورهنی دیگر (ایران ،یجریه ،مصر ،ترکیه،
پنکستنن و بنگددش) از مقندیر بحرا ی بوت استرپ خن آ هن در تمنم سطوح احتمنل ،1
 5و 10درصد کوچکتر است .این به آن معننست که فرضهیه صهفر بیمهه ل هت گر جهری
جهن یشدن یست ،برای این کشورهن پایرفته میشود.
بر اسنس تنیج قسمت ب جدول - 3که به بررسی فرضهیه صهفر جههن ی شهدن ل هت
گر جری بیمه یست ،میپردازد -مقدار آمنره والد بهدستآمهده بهرای کشهورهنی ایهران،
ا دو ی ،منل ی ،ترکیه و بنگددش به ترتیب در سهطوح احتمهنل  5 ،1 ،5 ،5و  1درصهد
ب رگتر از مقندیر بحرا ی بوت استراپ خن این کشورهنست .بننبراین ،وجود رابطه ل یهت
از سمت جهن ی شدن به بیمه در کشورهنی ایران ،ا هدو ی ،مهنل ی ،ترکیهه و بهنگددش
به ترتیب در سطوح احتمنل  5 ،1 ،5 ،5و 1درصد پایرفته می شود .ایهن در حهنلی اسهت
که مقدار آمنره والد به دست آمده برای کشهورهنی دیگهر ( یجریهه ،مصهر و پنکسهتنن) از
مقندیر بحرا ی بوت استرپ خن آ هن در تمنم سطوح احتمنل  5 ،1و  10درصد کهوچکتر
است .این به آن معننست که فرضیه صفر جهن ی شدن ل ت گر جری بیمه یسهت ،بهرای
این کشورهن پایرفته میشود.
بهطور ک ی ،بر اسنس تنیج جدول  ،3وجود رابطه ل یت دوطرفه بین جههن یشهدن و
بیمه (فرضیه بنزخورد) در کشورهنی ا دو ی و منل ی و وجود رابطه ل یت یهک طرفهه از
سمت جهن ی شدن به بیمه (فرضیه جهن ی شدن منجهر بهه توسهعه بیمهه) در کشهورهنی
ایران ،ترکیه و بنگددش تأیید می شهود .بهود رابطهه ل یهت بهین بیمهه و جههن یشهدن
(فرضیه خنثی) ی برای کشورهنی یجریه ،مصر و پنکستنن پایرفته مهیشهود .بهر ایهن
اسنس ،در مورد رابطه بین بیمه و جهن ی شدن در کشورهنی مورد مطنلعه ،میتوان گفهت
که تنیج به دست آمده برای تمنم کشورهن بن توجه به سنختنر و ویژگی هنی اقتصندی ،منلی
و تجنری متفنوت ،یکسنن بوده و می توان به یک تیجه گیری واحد برای تهکتهک ایهن
کشورهن دست ینفت .تیجه بهدستآمده در زمینه بود رابطه ل یت واحد و یکسهنن بهین
متغیرهنی جهن یشدن و بیمه ،بن تهنیج مطنلعهنت چهن و همکهنران ( )2013و چن ه و
همکنران ( )2013همسویی دیکی دارد .همچنین ،این تیجه بهصهورت ک هی بهن تهنیج
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مطنلعنت راستی ( )1389و منینه و همکنران ( )2014مبنی بر بود رابطهه ل یهت واحهد
بین توسعهمنلی و آزادسنزی تجنری همسویی دیکی دارد.
جدول  .3تنیج آزمون ل یت کو ین ()2006
کشور

آماره والد

مقادیر بحرانی بوتاسترپ

 1درصد

 5درصد

10/632

8/154

قسمت الف) فرضیه صفر :بیمه ل ت گر جری جهن یشدن یست

ایران

1/022

ا دو ی

*12/231

یجریه

0/765

ترکیه

4/753

19/416

بنگددش

1/001

9/925

ایران

**8/162

11/116

منل ی
مصر

پنکستنن

21/445

14/212

16/412

12/289

10/912

10/126

6/585

**10/842
2/288

17/634
19/782

7/111

11/035
16/656
6/232

قسمت ب) فرضیه صفر :جهن یشدن ل ت گر جری بیمه یست

ا دو ی

**12/282

یجریه

1/142

ترکیه

**7/512

10/665

***12/624

9/641

منل ی
مصر

پنکستنن

بنگددش

7/592

5/002
7/858

10/506
4/818

5/195

19/174

11/863

9/217

12/264

10/159

9/189

7/284

5/448

***15/185

13/378

0/564

12/111

8/154

18/959

10/682

0/365

6/912

9/212

11/282

0/812

 10درصد

9/421

8/756

7/365

5/933
8/312
6/065

توضیحنت ** ،* :و *** بهترتیب معننداری در سطوح  5 ،10و  1درصد است.
مأخا :محنسبنت این پژوهش.

 .5جمعبندی و ارائه پیشنهادها

هدف اص ی این مقنله ،بررسی رابطه ل یت بین بیمه و جهن یشهدن در کشهورهنی گهروه
 D8و بن تمرک بر روی تح ی خن هر کشور در دوره  1995-2011بوده است .به ایهن
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منظور از متغیرههنی ضهریب فهوذ بیمهه (بههلنهوان شهنخص فعنلیهت بیمهه) ،شهنخص
جهن یشدن  KOFو رشد اقتصندی (بهلنوان متغیر کنترل) استفنده کردیم .از آ جهن کهه
وجود وابستگی مقطعی و لدم تجن س بین الضنی مو ه محتمه بهه ظهر مهیرسهید ،از
آزمونهنی وابستگی مقطعی پسران ( )2004و لدم تجهن س پسهران و ینمنگنتهن ()2008
استفنده کردیم .پس از تأیید وابستگی مقطعی و لدم تجن س بین الضنی مو ه ،بهمنظور
برآورد رابطه ل یت بین متغیرهنی مدل ی از روش ارائهشده توسه کو یهن ( )2006کهه
وابستگی و لدم تجن س بین مقنط را در ظر میگیرد و مبتنیبر رگرسیونهنی به ظهنهر
نمرتب ) (SURو آزمون هنی والد بن مقندیر بحرا ی بوت استرپ خن ههر کشهور اسهت،
استفند کردیم .ینفتههههنی ایهن پهژوهش حهنکی از رابطهه ل یهت دوطرفهه بهین بیمهه و
جهههن یشههدن بههرای کشههورهنی مههنل ی و ا ههدو ی ،رابطههه ل یهت ی هکطرفههه از سههمت
جهن یشدن به بیمه برای کشورهنی ایران ،ترکیه و بنگددش و بهود رابطهه ل یهت بهین
بیمه و جهن یشدن برای کشورهنی یجریه ،مصر و پنکستنن است .این تنیج توصیه ههنی
سینستی مهمی در زمینه رابطه بیمه و جهن یشهدن بهرای کشهورهنی گهروه  D8شهنم
ایران ،ا دو ی ،منل ی ،یجریه ،مصر ،ترکیه ،پنکستنن و بنگددش است .در مهورد کشهور
ایران (بن توجه تنیج پژوهش مبنیبر وجود رابطه ل یت از سمت جهن یشدن به بیمهه)،
حرکت به سمت جهن یشدن و اقتصند بنز و رف موا موجهود در ایهن زمینهه بهه منظهور
توسعه بخش بیمه پیشنهند میشود .همچنین ،پیشنهند میشود که در مطنلعنت آتهی بهن
تفکیک بیمه ،به بیمه هنی لمر و غیرلمر و شنخص جهن یشدن  KOFبه زیرشنخص هنی
اقتصندی ،اجتمنلی و سینسی تح ی دقیقتری از موضوع بررسیشده بهلم آید.
منابع
 آقنیی ،مجید؛ قنبری ،ل ی؛ لنق ی ،لطفع ی و صهندقی ،حسهین .)1392( .بررسهی
رابطه بین مصرف ا رژی و رشد اقتصندی در استنن هنی ایران بن اسهتفنده از مهدل
هما بنشتگی و تصحیح خطنی پن چند متغیره .فصه ننمه اقتصهند و الگوسهنزی،
شمنره  ،9صص .148-185
 جعفری صهمیمی ،احمهد و کهنرگرد ،ابهراهیم .)1385( .آیهن توسهعه بیمهه ،رشهد
اقتصندی را حمنیت میکند؟ فص ننمه پژوهشههنی اقتصهندی ،شهمنره  ،2صهص
.17-29
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 جدئی ،لبدالمجید؛ جعفری ،محسن و جعفهری ،سهعید .)1393( .بررسهی تهأثیر
توسعه منلی بر فرآیند جهن یشدن اقتصند در ایران .فص ننمه مطنلعهنت کهنربردی
در اقتصند ایران ،شمنره  ،9صص .75-92

 جهن گرد ،اسفندینر .)1390( .بیمه و رشد اقتصندی در ایران .فص ننمه پژوهش هن
و سینستهنی اقتصندی ،شمنره  ،59صص .53-80
 راستی ،محمد .)1389( .بررسهی رابطهه توسهعه مهنلی و تجهنرت بهین الم ه در
کشورهنی درحنل توسعه (رویکرد ل ت و مع ولی و مقنیسه کشورهنی صهندرکننده
و غیرصندرکننده فت) .فص ننمه پژوهشهنی اقتصندی ایران ،شهمنره  ،45صهص
. 25-47
 راستی ،محمد و رضنیی ،جواد .)1392( .تأثیر توسعه منلی بر تجهنرت کشهورهنی
م حقشده به  .WTOفص ننمه پژوهشننمه اقتصندی ،شمنره  ،4صص . 151-161
 رضوی ،یداهلل و س یمیفر ،مصطفی .)1392( .اثر جهن یشهدن اقتصهند بهر رشهد
اقتصندی بن استفنده از روش خودتوضیحی برداری .فصه ننمه مطنلعهنت راهبهردی
جهن یشدن ،شمنره  ،12صص .9-32
 طیبی ،کمی ؛ حهنجیکرمهی ،مرضهیه و سهریری ،همهن .)1390( .تح یه درجهه
بنزبودن مهنلی و تجهنری روی توسهعه مهنلی ایهران و شهرکنی تجهنری .فصه ننمه
تحقیقنت اقتصندی راه ا دیشه ،شمنره  ،4صص .39-60

 کدخدایی ،حسین .)1380( .بیمه ،بن ک ،بهورس :مث هث توسهعه مهنلی .فصه ننمه
صنعت بیمه ،شمنره  ،64صص .131-144
 گ خنههدان ،ابوالقنسههم؛ گ خنههدان ،داود و خوا سههنری ،مجتبههی .)1392( .آیههن
جهن یشدن منجر به نبرابری درآمد میشود؟ مطنلعهه مهوردی اقتصهند ایهران بهن
معرفی شنخص جدید و جهنم جههن ی شهدن  .KOFفصه ننمه تحقیقهنت توسهعه
اقتصندی ،شمنره  ،14صص .99-130


محقق زاده ،فنطمه .)1384( .آثنر الحنق ایران به سنزمنن جهن ی تجهنرت )(WTO

بر صنعت بیمه .پژوهشننمه بیمه ،شمنره  ،77صص .61-86

 محمدی ،حسین؛ الدیی ،محمدمهدی و اصغر ژاد ،الهنم .)1393( .بررسی لوام
مؤثر بر توسعه منلی در کشورهنی لضو سنزمنن کنفرا س اسدمی .سینستههنی
راهبردی و کدن ،شمنره  ،6صص .25-37
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